
USB 3.0 universell 2,5 tums SATA III eller IDE hårddiskkabinett med UASP – Portabel 
extern SSD / HDD

Produkt ID: UNI251BMU33

UNI251BMU33 universal 2,5 tums hårdiskkabinett gör att du kan göra om en 2,5 tums SATA, IDE 
hårddisk (HDD) eller SSD-minne till en portabel lagringslösning med USB 3.0.

Detta mångsidiga kabinett gör att du enkelt kan göra om 2,5 tums hårddiskar och SSD-minnen som 
inte längre används till externa lagringsenheter. Då kabinettet stöder både äldre IDE-enheter och 
SATA-enheter kan du vara säker på att du kommer att ha rätt alternativ till hands när det är dags att 
ansluta en ny enhet, utan att du behöver oroa dig över kompatibiliteten.

För att få ut mest av dina SATA III-enheter och säkerställa maximal prestanda och hastighet, har 
UNI251BMU33 ytterligare förstärkts genom UASP-stöd. När det ansluts till UASP-aktiverade 
värdstyrenheter ger kabinettet upp till 70 % snabbare överföringshastigheter än vanlig USB 3.0. Se 
våra UASP-testresultat nedan för mer information.

UNI251BMU33 får sin ström via USB och du behöver därmed inte ta med dig en extern eladapter, 
vilket är perfekt när du vill ta med dig din externa hårddisk tillsammans med din bärbara dator. 
Kabinettet har dessutom en platsbesparande design, vilket gör det till en utmärkt lösning för 
användare av bärbara datorer och PC som ständigt är på språng och som vill ha mer lagringsutrymme 
till sin dator som inte tar upp för mycket plats.

UNI251BMU33 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare 
läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com 
och en SATA III SSD-minne.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

 

Användning

• Gör om en oanvänd IDE- (PATA) eller SATA-hårddisk till en extra lagringslösning

• Få tillgång till ett antal olika enheter

• Återanvänd en oanvänd SATA- och IDE-disk som en extern hårddisk

• Utvidga lagringskapaciteten hos din bärbara dator eller  Ultrabook™-dator externt

Funktioner

• Bred enhetskompatibilitet med stöd för 2,5 tums IDE och SATA HDD / SSD

• Optimal prestanda med SATA III- och UASP-stöd

• Maximal portabilitet med litet platsbehov och utan behov av extern strömadapter

• Stöder både IDE & SATA 2,5 tums formfaktor enheter

• Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

• Kompatibel med PATA / IDE enheter (66/100/133 Mbps)

• USB-driven

• Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)

• Plug-and-play-installation

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years



Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SATA & IDE

Enhetsinstallation Fixerad

Antal 2,5 tums fack 1

Chipset-ID JMicron - JMS330

JMicron - JMB565

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Ja

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Port Multiplier Nej

RAID Nej

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med hårdiskar på upp till 2 TB 
7200 RPM

Hot swap-förmåga Nej

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

1 - IDE (44-stifts, EIDE/PATA, 2,5" HDD)

Värdkontakter 1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required



Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Enhet ström/aktivitet

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet 0% ~ 90% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd 4.9 in [12.5 cm]

Produktbredd 3.1 in [80 mm]

Produkthöjd 0.7 in [1.7 cm]

Produktvikt 4.6 oz [130 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.2 in [13.1 cm]

Package Width 6.3 in [16.1 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Fraktvikt (förpackning) 8.3 oz [236 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0 SATA/IDE 2,5” hårddiskkabinett

1 - USB 3.0 Type-A till Micro-B-kabel

4 - Installationsskruvar



1 - Skruvmejsel

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


